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I.5املغرب واإلحتاد األوروبي، املغرب ودول االحتاد األوروبي . 
I.1.5:املغرب واإلحتاد األوربي . 

I.1.1.5.احلصيلة واآلفاق . 
مبرور عشر سنوات على ميالد مسلسل برشلونة الذي كان يطمح إىل التعاون  6002احتفل األورومتوسطيون يف مارس  

ي لتأسيس فضاء جديد بني دول حوض البحر األبيض املتوسط. ولقد أتسس هذا الفضاء يف االقتصادي، االجتماعي، الثقايف والسياس
( يف مناخ كان يطغى عليه هاجس صعود احلركات اإلسالمية يف دول اجلنوب، وكان كذلك مرتبطا 5991أواسط التسعينات) 

مبنية يف أحد مكوانهتا على  هوف التأسيس هاتاحلرب الباردة، الشيء الذي جيعل ظر  ابألجندة اجليوسياسية ملرحلة ما بعد هناية
 األنشغال األمين كأحد اهلواجس الكربى لفكرته يف املؤسسات األوربية.

يف صعود احلركات اإلسالمية اليت كانت يف أوج قوهتا خاصة يف  املتمثل ميكن تلخيص هذا اهلاجس األمين مثال عرب التهديد 
وصول هذه احلركات إىل السلطة يف بلداهنا ومن مت إمكانية  لاألورويب تتشابك بني احتماف اخلو املغرب العريب، جتعل عناصر خلفيات 

شرق املسلم والغرب املسيحي، دون استبعاد خطر آخر يتمثل يف مال عودة الصراع التارخيي بني الاحت االصطدام املباشر مع الغرب، أو
مليون مسلم الزاال معرضة إىل عدة أخطار) التوظيف السياسي  60حوايل ة على الرتاب األورويب متثل اليوم لموجود كتلة بشرية مس

رة اليت أخذت آنذاك منحى ارتبط به جللتطرف..(. إىل جانب" اخلطر" اإلسالمي، كان يشار كذلك إىل أخطارأخرى كثرية، مثل اهل
ووضع حزام من التأشريات، هتدف كال إىل منع  املشروع األورومتوسطي إىل حدود اليوم مبقاربة أمنية عرب تشديد اإلجراءات واملساطر

 حرية حركة سكان الضفة اجلنوبية يف اجتاه الشمال.

سبتمرب أن تقلص من هذا اهلاجس األمين، بل زادت من حدته ووسعت من جغرافيته وأصبح أحد  55ومل يكن ألحداث  
 اخلارج.العناصر احملددة يف سياساهتم العمومية الشمولية والقطاعية يف الداخل و 

لقد استطاعت اتفاقية برشلونة أن تضم كل بلدان الضفة اجلنوبية ابستثناء ليبيا، كما استطاعت أن حتافظ على انتظامية  
واستمرارية مواعيدها. وابملقارنة مع احتياجات الضفة اجلنوبية وإمكانيات الضفة الشمالية، فإن االتفاقية يف هناية املطاف ظلت ضعيفة 

ن طموحات وانتظارات دول اجلنوب، واتضح يف السنوات األخرية أن دول أوراب الشرقية العائدة من املنظومة االشرتاكية املردودية ودو 
القدمية استفادت، يف مدة زمنية قصرية، من مساعدة األوروبيني أكثر مما استفادت منه دول الضفة اجلنوبية، مما يؤشر على أن اخللل ال 

 األولوتات. ومع مرور السنوات وعشية اهلجوم األمريكي الربيطا ي على العراق، أصبح مسلسل برشلونة يوجد يف اإلمكانيات، بل يف
حداث عادتا روتينيا، وجمرد منظمة تقنية تفتقد إىل روح وإىل مشروع يعرب عن جتمع فاعل ومؤثر. لعل هذا ما أعطى االنطباع لألمريكيني 

حركة واملبادرة. وهذا عرب عن نفسه يف مبادرة إيزنشطات اليت كانت ترمي إىل جعل دول بوجود منذ هناية السبعينات ساحة قابلة لل
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تقدما، أزعج اجلريان األوروبيني، ماملغرب العريب منطقة اقتصادية حرة مرتبطة ابالقتصاد األمريكي. هذه املبادرة أمثرت اآلن مستوى 
 ملغرب وغريها.متمثال يف عقد اتفاقيات للتبادل احلر مع كل من األردن وا

ويف كل األحوال، تضمن املشروع حماوالت، حمدودة اآلاثر، إلدماج اقتصادي وظيفي، بعيدا عن مقاربة حقيقية هادفة إىل خلق  
 راف مبين على فكرة السالم والتنمية والدميقراطية.طحميط بني األ

جلية، وبقوة، يف املرحلة  تطويره ظهرتو ورومتوسطي ألاومع هذه احلصيلة املتواضعة جدا، أن احلاجة إىل اإلبقاء على الفضاء  
اليت سبقت وتلت االحتالل األمريكي للعراق، إعالنه عن نيته يف إعادة رسم خرائط املنطقة انطالقا من القاعدة العراقية، متجاهال 

 طموحات شعوهبا ومستقبلها.

االحتاد األوريب، الطرف احملدد يف املشروع  ويالحظ أن معطيات أساسية برزت خالل العشر سنوات األخرية، حيث أعاد 
تور االحتاد األورويب، وأصبح االحتاد قوة ساجناز دإليف اجتاه معني  األوواملتوسطي، صياغة منظومته املؤسساتية وتقدم بشكل حاسم

تقوية سياسته الدفاعية، اقتصادية يف عامل اليوم، حيث توسع بشكل كبري ليشمل أقصى شرق القارة األوروبية، كما تقدم يف هيكلة و 
 وهو يعمل اآلن على أتكيد أتثرياته السياسية بشىت الطرق.

ابملقابل، ازداد ضعف دول الضفة اجلنوبية سياسيا واقتصادتا، وأتكد سقوطها، بشكل تدرجيي لكنه عميق، يف خانة  
يشوب مستقبلها غموض على عدة واجهات التهميش، وأخفقت يف حماوالهتا االندماجية اإلقليمية واإلقليمية الفرعية، وأصبح 

تقييمات شراكات الفضاء األورومتوسطي اليت ختلص إىل عدة قدرهتا على التأهيل املناسب، وبذلك  وأصبحت موضوعا اثبتا يف خمتلف
 أخذت خترج من دوائر الرهاانت اإلقليمية والدولية الفاعلة.

بنتها اجملتمعات األوروبية يف إطار االحتاد األورويب، اخلناق على  تدد، أن تضيق سياسة اجلوار، اليتغريبا، هبذا الص وليس 
املشروع األورومتوسطي ولتدفع يف اجتاه هتميشه، حيث أصبحت الشراكة أقل طموحا على املستوى االقتصادي من سياسة اجلوار اليت 

الحتاد األورويب من جهة اابع الثنائي للعالقات) تبناها االحتاد األورويب مؤخرا بشكل شبه أحادي وهي السياسة اليت تؤكد على الط
ب االقتصادي وغري معنية، بشكل دال، مبسألة القيم نوخمتلف دول الضفة اجلنوبية من جهة أخرى( مركزة أساسا اهتماماهتا على اجلا

فاالنتقادات اليت توجهها عادة  رواب يف تعاملها مع دول الضفة اجلنوبية للمتوسط عن رؤية جد حمدودة.و والثقافات. من جهتها أابنت أ
عدة تقارير أوروبية حول شركائها ال تتوقف عند اإلشارة إىل حمدودية هذه الدول يف قدرهتا على إعادة التأهيل للتقدم يف املشروع، هذه 

كل ما يتعلق االنتقادات ميكن أن نعكسها على النهج األورويب يف قدرته على التفتح على ثقافات أخرى: فبعد أن الحظنا، يف  
خطاابهتا حول الشراكة اليت ال ترقي إىل مستوى ما حول  ابإلسالم وابآلخر الديين والثقايف، تردداهتا ومناورات من السهل أن نالحظ

ومة رغم كل ظلمنلاليوم يف صعوبة انضمام تركيا  وسنة واهلريزيك والكوسوفو ويتأكدالشراكة، كما أتكد ذلك فيما مضى يف موضوع الب
 هودات اليت قامت هبا والزالت تقوم هبا هذه األخرية.اجمل
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ارجية. متوسطي معرض لعدة حواجز، البعض منها ذات طبيعة داخلية، واآلخر ذات طبيعة خ-من الواضح أن املشروع األورو 
ة الراهنة، وحمددة وسع ويتعزز ويتقوى ابستمرار، وهو جيسد نزعة ثقيلة اآلاثر يف العالقات الدوليتيفمن جهة احلضور األمريكي 

متوسطي واألورويب وحنن نعرف أنه يف كال -أم يف تناغم مع املشروع األور دخل يف تناقضوهل ست .ميكن االستهانة هبا. اللتوجهاهتا، و 
 ما، وهناك من يسعى تغليب الواحد ضد اآلخر.هالضفتني هناك من حياول التوفيق بين

ومتوسطي هناك كذلك النزعات اجلدية اليت أتكدت والزالت تتأكد داخل الفضاء ومن بني األخطار اليت تتهدد املسلسل األور  
األورويب. فسياسة اجلوار األورويب األحادية اجلانب من حيث مبدأ اختاذ القرار يف موضوعها، رغم كوهنا نوقشت مع كل بلد" مستفيد" 

متوسطية. كيف ميكن -اكة األورر شاجلوار على مشروع الياسية على حدى. إن السؤال املطروح يتعلق بكيفية احلد من اآلاثر السلبية لس
 إعطاء انطالقة جديدة للمشروع املتوسطي.

متيزها عن غريها فعلى عكس اإلرادية  صحيح أن أورواب طبعت أبسلوهبا يف التعامل مع مسألة االنتقال الدميقراطي خبصوصية 
هناك تصور خاص أبورواب يف موضوع الدمقرطة. لقد  تغيري خريطة املنطقة، يبدو أناألمريكية املسلحة واليت ال ترتدد يف املضي يف اجتاه 

هنجت أورواب مقاربة ثقافية تبحث عن التمييز بني األوضاع املختلة لدول الضفة اجلنوية تتبين النسبية والتدرج كما مورس ذلك عرب 
ابلتحفيز والتشجيع  جوتسعى أورواب هبذه الطريقة إىل اإلدما عالقاهتا مع الدول املرشحة للعضوية عرب خمتلف مراحل طلب العضوية 

املشروع األمريكي، حىت عندما تعترب أنه  لكي حتقق مزيدا من الدمقرطة واملأسسة. لكن املسألة اآلن قد تتغري بفضلاملادي والرمزي 
أصبحت هلم  جهم ، لكن يف نفس الوقتيتقدم كثريا، فإن ظهور هذا املشروع أعطى لألوروبيني ثقة أقوى يف هن مشروع حمدود ولن

 يب.ر شرطية أقوى وأصلب مما كانت عليه هذه الشرطية يف املاضي الق قابلية أكثر ليمروا إىل

متوسطي أن يفعل بشكل أكثر حيوية ودينامية سريورات الدمقرطة واحلرية والتنمية واألمن يف -فهل إبمكان املشروع األورو 
 لتعامل مع الصراع العريب اإلسالمي داخل املشروع األورومتوسطي؟الضفة اجلنوبية؟ وكيف ميكن ا

I2.1.5. الذكرى العاشرة ملسلسل برشلونة واألجندة األمنية 
، منذ (، جيب التأكيد5991نوفمرب  62لونة احتفاال ابلذكرى العاشرة إلعالن برشلونة) شمع انعقاد املؤمتر األورومتوسطي برب  

 يف تلك الفرتة، من زواتا أمنية. رة كان ينظر إليها سلفا، البداية، على أن مسألة اهلج

وى الرتابط اإلجيايب بني الضفتني، بل على مستوى الرتابط تس، مت تناول بعد اهلجرة ليس على م5991ابلفعل، يف سنة  
 تا حلالة الذهنية السائدة آنئذ مرتبطة بعدم الثقة والتشكك بدل الثقة.نالسليب. كا

ر برشلونة ( اليت ال تعوض مساPEV السابق نفسه بعد عشر سنوات متضمنا يف السياسة األوروبية للجوار)هج لقد وجد الن 
واملعنون ب"  6002ماي 50رخ يف ؤ عضوا. ويوضح ذلك بالغ للجنة األوروبية امل 61 االحتاد األورويب إىل بل تكمله مبناسبة توسيع

) هذه السياسة( إىل جتنب أي صراع يف داخل أو على حدود االحتاد املوسع. حسب السياسة األوروبية للجوار"، وثيقة توجيهية" تسعى
 التوسع وسيسمح بتقسيم األرابح". ههذه التصورات" ستتجنب أي إحساس لإلقصاء الذي ميكن أن يثري 
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ط على شركائها وعلى مستوى النهج، وضحت اللجنة األوروبية يف نفس الوثيقة على أهنا مل تبحث عن فرض األولوتات والشرو  
 ت موضوعة مسبقا. لقد مت الرتكيز على برامج عمل متباينة ومشخصنة.طلب من شركائها قبول جمموعة أولوتاأو ال

ولكن من الصحيح، القول أبهنا تنسحب على بعض النقط. وابلعكس يف ميدان العدالة والشؤون الداخلية، وبصفة خاصة  
هو نفسه حيث تظل عمليا هذه الربامج حمددة ابالنشغاالت األمنية لالحتاد األورويب مركزة على مستوى اهلجرة، فإن املضمون األساسي 

 على ميكانيزمات التعاون األمين والقضائي املعززة لتسيري احلدود، ولتوقيع نظامي االتفاقات مع الشركاء.

ارتباط وثيق بني سياسة اجلوار والسياسة  ونفس الشأن ابلنسبة للمغرب، تونس، مولدافيا وكذلك أوكرانيا. وبدقة أكثر، يوجد 
رين. الداخلية واألمن املشرتك لالحتاد األورويب، فهذا التداخل له نتائج ملموسة على الدول اجملاورة يف ميدان مراقبة احلدود وتدفق املهاج

 كده اللجنة األوروبية يف حد ذاهتا.ؤ ورغم ذلك، نثري االنتباه على ما ت

اته" سلسلة من االلتزامات يف صاحل األعمال اليت تقرب الدول الشريكة لالحتاد األورويب يف جمال ذات وتغطي برامج العمل ه 
األولوية". أبعد من ذلك، تدقق اللجنة أن السياسة األوروبية للجوار تسعى إىل دعم اجملهودات اليت سيتم تطويرها من أجل بلوغ 

ة لألمن) ...( ميكن كذلك للسياسة األوروبية للجوار أن تساعد االحتاد األورويب على األهداف املتوخاة من طرف االسرتاتيجية األوروبي
املنظمة والرشوة، وتبييض األموال وكل أشكال  اجلرمية حتقيق أهدافه يف ميدان العدالة والشؤون الداخلية وخاصة كل ما يتعلق مبحاربة

 التجارة غري املشروعة وكذا املسائل املرتبطة ابهلجرة.

ترجع إىل أن الشركاء" يواجهون حتدتات متزايدة يف ميدان العدالة  األخذ بعني االعتبار هذه األبعاد ضيف اللجنة أن ضرورةت 
والشؤون الداخلية، كضغط اهلجرة اآلتية من دول أخرى ونقل البشر واإلرهاب". هلذا السبب ومع إدماج كلي ملقاربة مصممة على 

ول" سريتكز التعاون اجلهوي واجلهوي الفرعي يف املنطقة املتوسطية يف سياق السياسة األوروبية للجوار مقاس كل دولة أو جمموعة من الد
 على" مكسب" الشراكة األورومتوسطية".

 مقاربة جد أمنية:.أ
بني اهليئات  يشكل ميدان العدالة والشؤون الداخلية، أولوتات االحتاد األورويب اليت تتمثل أساسا حتسني تسيري احلدود، التعاون 

ع واألجهزة اإلكراهية، التعاون يف ميدان حماربة اهلجرة غري الشرعية وتسيري تدفق النازحني الشرعيني وكذلك تنفيذ برامج اهلجرة) خاصة م
املراقبة الفعالة  الدول املغربية الرئيسية ومصر وليبيا(؛ التعاون يف ميدان حماربة االجتار يف املخدرات، التعاون بني الدول اجملاورة لتأمني

 للحدود من طرف مستخدمني خاصني ومكونني، التعاون القضائي والبوليسي.

يب احلجة التالية:" لالحتاد رو ولتوضيح املصلحة األوروبية من سياسة اجلوار، قدم مقرر جلنة الشؤون اخلارجية يف الربملان األو  
الثروة اليت توجد بني مشال جنوب البحر األبيض املتوسط، فالتقليص من هذه  لة اهلوة االقتصادية وتناقضاتااألورويب كل املصلحة يف إز 

اجلنوب الذين سيفكرون قليال يف الذهاب إىل اخلارج  نالتفاواتت ال ميكن أن يؤدي إال إىل نتائج إجيابية على مستوى عيش سكا
 ن كذلك خلق االستقرار حول االحتاد األورويب.األكثر قبوال. مما سيسمح مبراقبة حركات املهاجرين، لك للبحث عن شروط العيش
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ومن خالل هذه التحليالت، وكذلك خمتلف" خرائط الطريق"، يالحظ أبن عالقة" الشركاء" مع االحتاد األورويب تنزع إىل  
طرف الضفة التهكيل حول عدد من الرهاانت املرتبطة ابهلجرة. يف هذا اإلطار، نالحظ بصفة دقيقة أن اهلجرة مل ينظر إليها من 

ة، الشراكة املفيدة لكل طرف، الثقة املتبادلة اإلنفتاح على اآلخر، لالستفادة املتبادلة، بل كمصدر ميالشمالية كعامل من عوامل التن
ر لألخطار، بل للتهديد للصراع، للفوضى ولالزعاج، وكمصدر النعدام األمن،ولعدم االستقرار وعدم ثبات جمتمعات االستقبال، مصد

 فاهلجرة لعنة وظاهرة جيب حماربتها. د أمين وابلتايلري جيف تفك

طرف حلف الشمال األطلسي اجتاه الضفة املتوسطية. وهكذا، فعلى  ملتبناة مناهذا البعد أتخذه بعني االعتبار االسرتاتيجية  
مني العام حللف الشمال األطلسي ، يف إطار مشاوراته مع أطراف احلوار املتوسطي، أكد األ6001هامش زتارته إىل املغرب يف فرباير 

املشكوكة هناك و اجلنوبية املتوسطية اهلائجة  على هذه الفكرة يف حوار مع الصحافة، حيث أنه من بني التهديدات اليت تصدر من الضفة
هة املتوسطية يف اهلجرة والفقر واإلرهاب كعناصر جيب الوقاية منها. ففي سؤال عن:" ما هي أبرز التحدتات اليت ميكن أن تواجه اجل

املستقبل واليت ستشكل هتديدا ألمن احللفاء، وأبية طريقة ميكن حللف الشمال األطلسي ودول اجلهة مواجهة هذه التهديدات؟" 
اهلجرة، اإلرهاب، أو انتشار أسلحة مر مبحاربة عدم التسامح والفقر، أجاب:" اعتقد أن أغلبية هذه التحدتات مشرتكة، سواء تعلق األ

 الشامل، األجوبة الفعالة سيتم التشاور بصددها، بل ستكون مجاعية إن مل نقل مشرتكة". الدمار

ومل تنحصر هذه النظرة السلبية حول شكل اهلجرة فقط على موقع فكري، بل حتدد ابلطبع املواقف على املستوي السياسي،  
منغلقة، ال تنظر إىل الضفة اجلنوبية إال ابعتبار و قاربة مقاربة ختاذ تدابري منسجمة، جتسد هذه املوذلك اب وامللموس وعلى الصعيد العملى

 قدراهتا على اإلزعاج، وهي حتدد مواقف حساسة، حمدودة ودفاعية وتولد أساسا تدابري زجرية.

 ثنائيات ملتبسة: -ب
قبل وسائل اإلعالم. اجلنوب ويتم نشره من  جرة واإلرهاب أحياان حىت يفيسود هذا التطور خيلط بصفة غري مالئمة بني اهل 

على هامش زتارة رئيس الوالتات املتحدة  6001فرباير  50" ليوم L' Economisteيتعلق األمر يف هذا اجملال ابفتتاحية جريدة" 
ة إىل كون الدولتني مها يف نفس الوقت دول العبور واهلجرة، يداألمريكية للمكسيك. حمددة نقط التقاء الوضع واملصلحة، وذهبت اجلر 

رتك هاتني النقطتني يف كوهنما مرتبطتان مبسائل احلدود: حدود قانونية، ولكن خصوصا حدود التنمية حدود احلضارة، متيزات ذات تش
طابع متعدد كالناس، هؤالء ال حيملون إال بتخطي احلدود.. فما جيب االعرتاف به هو أن هذه التخطيات ال تتم فقط هكذا، وع 

ل أحسن، ينتقلون من النقود الوسخة، ومهريب املخدرات أو االرهابيني. أسوأ من ذلك، قبل املرور، رجال شجعان يبحثون على مستقب
 Etatيعين ذلك كليا الراحة؛ اخلطر دائم يف التحول إىل دولة مزبلة  ال م حبدة. أن تكون دولة حدوديةهيقومون بتسميم حياة ضيف

poubelle." 

 املساطر. الكل مأخوذ التصور الزجري على طبقات، عن طريق أتمل مرتاكم لتصحيحوعلى مستوى االحتاد األورويب، قدم هذا  
من منطق أمين متصلب، ال يتدخل بطريقة متوازنة، لكن يصل يف بعض األحيان إىل هيمنة على كل املقارابت وليست مقارابت 
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مدة، مرتبط  ذئة ابخلطر مع اهتمام آخر، ظهر منمفتوحة هتدف إىل بناء عالقات أورواب مع الدول األخرى. تتقاطع هذه الرؤية املنب
مع جمال داخلي يرتكز على حرية  -Schengen -بضرورة تقوية محاية احلدود اخلارجية للمجموعة، كنعصر الزم لوضع أورواب شنغن

 حركة األشخاص.

إفريقي جنوب الصحراء  52وفاةعلى أبواب املدن املغربية سبتة ومليلية مع  6001وتشكل األحداث الطارئة يف بداية أكتوبر  
 املغربية، تشكل توضيحا تراجيدتا لكل هذه املعطيات.و ية نمنسوبني إىل قوات األمن اإلسبا

I3.1.5.الفضاء االورومتوسطي بني اهلاجس األمين ورهاانت التنمية . 

وع أراده األوروبيون أن يكون إىل اآلن يكون قد مر عقد كامل على مشر  5991على اتفاقية برشلونة يف العام منذ التوقيع  
قاعدهتم اخلليفة يف رسم معامل سياسية دولية يف عامل مطبوع بتسارع واضح لألحداث وتداخل مشاريع اإلصالح التنموي للشعوب 

 املستضعفة مبصاحل القوى السياسية والعسكرية يف العامل.

املتوسط ب" الشراكة االورومتوسطية" وهي يف الواقع  ويبدو أن ما أضحى يعرف يف األدبيات االقتصادية والسياسية يف حوض 
، فاهنا على العموم بقيت طها لبعض النتائج املتصلة ابلرفع من معدالت التنمية يف دول جنوب املتوسابلرغم من تقدمي ليست كذلك

 دون طموحات بعض إن مل نقل اغلب دول اجلنوب.

يتم اللجوء إليه عند االقتضاء خدمة للمصاحل اإلسرتاتيجية للدول وبرأي الكثريين منهم ظلت جمرد خلفية سياسية ودرع  
 الشمال يف إطار التموقع العاملي اجلديد والبحث عن حتقيق التوازن االسرتاتيجي يف مواجهة الوالتات املتحدة األمريكية.

 .تنازع األجندات الثالث:5

صورة واضحة يف منطقة اخلليج العريب ألسباب معروفة، فان ابلرغم من أن الثقل السياسي والعسكري يف عامل اليوم متركز ب 
ابن منطقة حوض األبيض املتوسط ستكون احملطة  اآلفاق البعيدة للسياسة األمريكية يف تفاعلها وصراعها مع االحتاد األورويب تفيد

ل العديد من القرارات احلامسة يف رسم تفاصيل املقبلة لقياس مستقبل العالقة بني القوتني األوروبية واألمريكية. ورمبا يتم حتديد مستقب
 مستقبل العامل يف هذه املنطقة حتديدا.

مبنطقة اخلليج العريب حتركه دوافع قبلية مرتبطة ابلتحكم يف استمرار اإلمدادات النفطية وحتقيق  وإذا كان االهتمام األمريكي 
سرائيل وفرضها على مستوى السياسات اإلقليمية، فان حتقيق هذين الرهانني املصاحل اإلسرتاتيجية األمريكية املرتبطة بتقوية وجود دولة إ

سيجعل الساسة األمريكيني يفكرون يف البديل. وحينها لن يكون من بديل سوى منطقة حوض البحر األبيض املتوسط ودول املغرب 
 " مبادرة الشرق األوسط الكبري".العريب. وقد بدت مؤشرات هذه التوجه العام لسياسة االهتمام األمريكي ابملنطقة عرب

لكنه غري معلن بني  وغري خاف اليوم على املتتبعني جملرتات السياسة الدولية يف املنطقة املتوسطية أن هناك صراعا حمموما 
واجلنويب إراث اسرتاتيجيا الوالتات املتحدة األمريكية واالحتاد األورويب يف املنطقة املتوسطية. فالدول األوربية تعترب احلوض بشطريه الشمايل 
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وجب احلفاظ عليه، ومن مث فان السياسية االورومتوسطية جيب أن ختدم يف املقام األول مصاحل االحتاد األوريب، وأن أي تدخل أمريكي 
 يف السياسة العامة للفضاء االورومتوسطي سيكون ضراب من التدخل يف الشؤون الداخلية.

 يف رمسها ملعامل الشراكة االورومتوسطية قواعد ثالثة حمددة هي:ولقد سعت دول االحتاد األورويب  

التعاون السياسي واألمين، وعربه تسعى أورواب ايل حتويل منطقة حوض البحر األبيض املتوسط اىل منطقة آمنة، وبعيدة عن  
اعتماد مزيد من التنسيق األمين  املواجهات العسكرية، ولذا سعت الدول األوربية عرب خمطط برشلونة اىل إرغام دول اجلنوب على

 ومواجهة العنف واجلرمية املنظمة. لكن املالحظ هو ان هذا البعد أخذ تالوين جديدة سيما بعد ظهور ما يسمى ابإلرهاب.

التعاون الثقايف واالجتماعي، الذي تضمن حزمة من املشاريع اليت طولب من دول اجلنوب تنفيذها وهي الربامج املتصلة  
 لربامج التعليمية والقضاء واالهتمام ابلعامل القروي وتنمية املوارد البشرية.إبصالح ا

وارق يف دول جنوب املتوسط، وتضييق الفالتعاون االقتصادي، وقد راهن نص اتفاق برشلونة على حتقيق معدالت مقبولة  
يذ برامج إصالحية يف قطاعات الشغل وتنفيذ نها من تنفيالتنموية بني ضفيت املتوسط من خالل إعادة جدول ديون بعض الدول، ومتك

 املشاريع االستثمارية وفسح اجملال أمام القطاع اخلاص.

 جدلية الكائن واملمكن:. 6

اىل  ب يف الصميم هذا املشروع، لكن ابلعودةر ودون الدخول يف تقييم جماالت التعاون الثالثة، ألن ذلك من شأنه أن يض 
ة اجند أن التقييم احلايل جيعلنا نقف على حقائق دامغة، وهي أن ما أضحى يعرف ابلشراكة اخلليفات املوجهة ملسلسل برشلون

من املد االورومتوسطية قد ال تعين سوى أن دول الشمال وحتديدا الدول األوروبية املوجهة هلذه السياسة تعيش حالة ختوف غري مسبوق 
االنضمام اىل السوق األوروبية املشرتكة،  يا ابلشروع يف مفاوضات من اجلاب والسيما بعدما مت السماح لرتكاإلسالمي الذي تعرفه أور 

اىل جانب اهلجرة غري الشرعية اليت أصبحت مبثابة اخلزان الذي يغذي اإلرهاب حسب مسؤول أوريب. ويبد أن مواجهات الضاحية 
اىل أي مدن فشلت مشاريع إدماج املهاجرين يف النسيج  الباريسية املتكررة اليت انتقلت اىل ابقي املدن الفرنسية توضح ذات املنحى وتربز

وابلتايل فانه طاملا أن الفقر والفساد يف دول اجلنوب وطاملا أن الفجوة تتسع بني احلاكمني واحملكومني يف  اجملتمعي الفرنسي واألورويب.
عنه، ألن روح برشلونة اليت قامت على التعاون  هذه الدول فان دول الشمال ستبقى معنية بتهديد يصعب رسم معامله. والنتائج املرتتبة

غري مستحضرة انسية أو رمبا بية. وألن أورواب تريد األمن يف منطقة حوض املتوسط واجلنوب تالشت خلف املصاحل األور بني الشمال 
األمريكية تفطنت هلذا النقص دو أن الرباغماتية بة أن ال أمن بدون تنمية وال تنمية بدون تعاون مايل واقتصادي واجتماعي. ويمتناسي

مؤمتر الدار البيضاء حول الشرق األوسط ومشال إفريقيا وكان شعارها التنمية قبل  عرب بوابة 5992ودخلت على اخلط منذ العام 
تقدمه  ماالدميقراطية لكن مبقدار، أي أن اهلبات واملساعدات واالتفاقيات التجارية بني أمريكا ودول جنوب املتوسط كانت تتم مبقدار 

 ذات الدول من خدمات سياسية للوالتات املتاحة األمريكية.
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ويبدو أن هذا املنظور أعطى أكله من خالل بعض االتفاقيات املربمة كاتفاقية التبادل احلر بني املغرب والوالتات املتحدة  
، وأن حتقق ذلك سيكون اىل فتح األسواق املغاربية جمتمعية أمام صادراهتلوالتات املتحدة األمريكية تسعى إاألمريكية واألردن، ومازالت ا

 اية الفعلية ملشروع الشراكة االورومتوسطي.همبثابة الن

وابملقابل، فان دول اجلنوب اليت تنتظر منذ عقد من الزمن نتائج ملموسة تعيش حالة نكوص غري معلن، ألن روح مسلسل  
ت االقتصادية يف هذه الدول وإلغاء احلواجز اجلمركية وحتويل حوض املتوسط اىل منطقة للتبادل احلر برشلونة قام على حتقيق اإلصالحا

 وهو ما يصعب حتقيقه يف ظل النتائج احملققة حاليا. 6050يف العام 

وحبثها  بعض هذه الدول فبعد عقد من الزمن ظل الوضع على ما هو عليه وان تفاوت بني بلد وآخر. والنتيجة كانت هي جلوء 
 عن بدائل إقليمية أو لدى الوالتات املتحدة األمريكية وهذا ما حتقق ابلنسبة للمغرب واألردن ومصر.

 2. آفاق برشلونةج

 ن منطق األشياء يقتضي البحث يف جدلية الكائن واملمكن يف هذا املشروع.شغال القمة العاشرة، فااآلن وقد انفضت أ 
ابعته لالاجنازات املتحققة يف حوض املتوسط أتاما قليلة قبل انطالق الدورة العاشرة، يقول ابن نسبة فاملعهد االورومتوسطي املعروف مبت

اجناح الشراكة االورومتوسطية خالل العقد املنصرم مل تتجاوز مخسة يف املائة. مما يعين أن مشروع الشراكة مل يعد ذاك املشروع 
ن قادة دول اجلنوب، خاصة م. ولعل هذا الوضع القائم هو ما دفع ابلعديد اجليوسرتاتيجي الذي راهنت عليه دول جنوب املتوسط

 الدول العربية الذين مل حيضروا القمة العاشرة وكأمنا يتعلق األمر بعقاب لكن بصورة مقنعة من قبل دول اجلنوب.

 5.1معوانت لدول اجلنوب بقيمة اجلديد يف القمة رمبا كان هو اقرتاح رئيس احلكومة االسبا ي خوصيه لويس زاابتريو بتقدمي  
إيقاف زحف املهاجرين من دول املغرب العريب  مليار أورو هبدف مواجهة اهلجرة غري الشرعية، وكأن املعوانت هنا ال تقدم إال لغاية

رقية ولو شاللكن يبدو أن االحتاد األورويب بصدد هنج سياسة جديدة تقوم على االنفتاح أكثر حنو دول أورواب  ودول جنوب الصحراء.
سم األوريب يستند على رؤية جديدة هي تقوية اجليب يف الظرف الراهن فمنطق االحتاد األور مت األمر على حساب دول جنوب املتوسط. 

بشقيه الغريب والشرقي أي الدول اليت كانت حتسب يف السابق على االحتاد السوفييت. والغاية هي زتادة حصة أورواب يف التجارة احلرة 
 .مليون نسمة 100يف املائة، وحتقيق جمتمع الرفاه لساكنة االحتاد اليت بلغت  82ملية اليت تصل اآلن اىل العا

" 6وميدا  5ل اجلنوب حسب برانمج املساعدات" ميدا و حيدث هذا يف الوقت الذي بلغ حجم املساعدات األوروبية جملموع د 
 .6006و 5992مخسة مليار اورو خالل املدة املرتاوحة بني 

 ىمطالب الشمال للجنوب ازدادات حدهتا حتت أتثريات ما يسمعيش اليوم إحدى أصعب مراحله. فإن مسلسل برشلونة ي 
 "االرهاب" و"اهلجرة غري الشرعية".
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I4.1.5.يف اقتحام أوروبا . 
ا جنوب الصحراء مع اقتحامات مهاجري بعض دول إفريقي 6001سنة  خالل أخذ مشكل اهلجرة، غري القانونية اجتاها مأساوتا

للحواجز اليت شيدت من طرف إسبانيا حول مدينيت سبتة ومليلية ملنع تسلل املرشحني للهجرة عرب الرتاب الوطين املغريب. فبني يونيو 
 حماولة للعبور، بعضها كللت ابلنجاح. 61فرد حبوايل  56000لوحظ قيام  6001وغشت من سنة 

عديد من القنوات الفضائية إىل جمموعة من الوفيات، وعشرات اجلرحى واعتقاالت، وأدت هذه االقتحامات اليت بثت صورها ال 
 يف إاثرته االنتباه بشكل ابرز إىل مشكل اهلجرة بصفة عامة، وهجرة بصفة خاصة عرب ليبيا تونس واملغرب. األحداث ويتجلي أثر هذه

إال أنه مت التقليل ن  ة بوجود شبكات تسهلها،وابلرغم من أهنا اكتسبت أمهية كربى خالل اخلمس سنوات األخرية، خاص 
على وقف اهلجرة غري القانونية نتيجة للتدابري اليت ينفذها املغرب وإسبانيا يف إطار التعاون بني الدولتني حملاربة هذه اآلفة. هكذا، فزتادة 

شبكة للهجرة ما بني يناير  800من طرف السلطات املغربية وتفكيك  6002مرشح للهجرة السرية إىل أورواب سنة  62000
ولوحظ حسب تصريح الوزير األول اإلسبا ي لويس خوسي ثباتريو تقلص معدل اهلجرة  6002يف  200مقابل  6001تنرب شو 

ولقد أدى هذا التقلص، إىل ضغط اهلجرة على مشال املغرب يف اجلهة القريبة من سبتة  6001السرية إىل جزر الكناري خالل سنة 
 وكذلك مغاربيون.  ستقر هبا اآلالف من مهاجري دول إفريقيا الغربية والشرقيةومليلية اليت ي

، 6001مهاجر سنة  000.000إن سياسة اهلجرة املتبعة من طرف إسبانيا اعتربت" جد سخية" حيث مت تسوية وضعية  
ل ما و قتصادية واجتماعية وهي دالشئ الذي شجع على تكرار اقتحامات املرشحني للهجرة، املنحدرين من دول تعا ي من صعوابت ا

وراء الصحراء. لذلك، فالوضعية السياسية واالجتماعية ملعظم الدول اإلفريقية تساهم يف الرفع من تدفق النازحني. كما أن عدم استقرار 
ة سري املؤسسات، يف حالة وجودها، والصراع حول السلطة والنزاعات املسلحة، كلها عوامل تعمل على تفتت الدولة واستحال

ي لقارة اإلفريقية حاليا، اليت حتتو املؤسسات العمومية يف االستجابة للحاجيات االجتماعية واالقتصادية اليت هي يف تزايد مستمر. وا
 6002مليار دوالر سنة  52، 2إىل  مارات األجنبية، حيث وصلتمن االستث %2إىل  %8مة وجتلب بني مليون نس 950علي 

من املساعدات  %80مليار دوالر سنوتا، ما يقبل  61. ويظهر أن املساعدات اخلارجية أي 6008سنة  مليار دوالر 50، 2مقابل 
يوليوز من العام اجلاري(، غري   حسب قرار جمموعة الثمانية املنعقدة يف استكلندا)  مليار دوالر  10الدولية، واليت ميكن أن تصل إىل 

من سكان القارة،  اإلفريقية كمحاربة الفقر وحتسني شروط عيش الشرائح الواسعةكافية للمسامهة يف حل مشاكل اقتصادتات الدول 
تفاقمت هذه الوضعية كذلك بسبب  خاصة على مستوى املرافق االجتماعية األساسية) الصحة، الرتبية، املاء الصاحل للشرب والكهربة(.

سنة  %20من الناتج الداخلي اخلام مقابل  %80أكثر من  متثل إال يف اخنفاض وال من أهنا مليار دوالر، ابلرغم 622املديونية، 
ال زالت تعرقل اجملهودات املبذولة يف صاحل التنمية االقتصادية واالجتماعية، وهو ما حدا بوزراء مالية دول جمموعة  ، إال أهنا 5990

ة من طرف دول فقرية متعددة، واألكثر من الديون املتعددة األطراف املوقع %500إزالة  بلندن إىل 6001يونيو  50الثمانية يوم 
 إفريقية لدى البنك الدويل، صندوق النقد الدويل والبنك اإلفريقي للتنمية. دولة 52مديونية، منها 
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مل يركزا فقط على الطابع اإلنسا ي لظاهرة اهلجرة وإمنا على  وإضافة إىل الردود املتعلقة ابجملتمع املد ي املغريب واإلسبا ي اللذين 
ف معاجلة وضع املهاجرين أثناء األحداث املميتة املذكورة خاصة تنسيق املنظمات غري احلكومية للتنمية إبسبانيا ومجعية عائالت ظرو 

ب على الوضعية اليت السرية ابملغرب. فما ينبغي ذكره أن رئيس احلكومة اإلسبانية وصف" ابجلد اإلجيايب" رد فعل املغر  ضحاتا اهلجرة
 يقيا جنوب الصحراء. إفر  خلقها مهاجرو

السرية املغربية واجلنوب  وتكريسا إلدارة الطرفني يف التطبيق الكامل للتدابري املتخذة يف إطار تعاوهنما يف جمال حماربة اهلجرة 
تلطة وزارية صحراوية قرر كل من املغرب وإسبانيا خالل زتارة وزير الشؤون اخلارجية اإلسبا ي السيد ميغيل أخنيل موراتينوس خلق جلنة خم

اليت ميثلها تدفق املهاجرين للدولتني وللجهة. كما اقرتح عقد اجتماع وزاري  خاصة مهمتها أن تطرح بدقة وبصيغة مشرتكة التحدتات
إفريقي حول اهلجرة اإلفريقية من دول جنوب الصحراء. ومن جهة أخرى طلبت إسبانيا بدورها من االحتاد األورويب بتسريع توفري  -أورو
ليون أورو كغالف مايل للمغرب لتقوية األمن على حدوده كما جاء يف رسالة وزير إسبانيا للشؤون اخلارجية السيد فرانكو م 20

 فرانينسي.

إن االحتاد األورويب، خاصة يف تقرير اللجنة التقنية لالحتاد األورويب ابملنطقة، أكد على وجود ضغط متزايد للهجرة على املغرب  
مهاجر من دول جنوب الصحراء فوق الرتاب اجلزائري  60000حيث يوجد حوايل م وجود أية داللة على اخنفاظه، وعلى أورواب، وعد

 واقرتح أنه جيب تنظيم قمة بني املغرب واجلزائر يف موضوع محاية حدودمها والقيام ابملفاوضات مع اجلزائر.

 50يف بيان لوزارة اخلارجية اجلزائرية يوم  يف تدفق املهاجرين، أكدتواجلزائر، ردا على التصرحيات املغربية اليت حتملها املسؤولية  
أن مسألة اهلجرة السرية تطرح على اجلزائر ودول العبور واالستقبال وليس مثة حل عادل فعال ودائم، إال إذا كان  6001أكتوبر 

املربر بني املشكل  غريو ذا اخللط غري املالئم كغرب و متشاورا على وضعه ومنسقا يف تنفيذه موضحا) البيان( أن رد فعل املتسع من قبل امل
 املعقد للهجرة السرية ومسألة إهناء استعمار الصحراء، شكل شهادة على احنراف سياسي ومعنوي يؤسف له.

من خالل لقاء صحفي للوزير األول، ووزير الداخلية، والوزير  6001أكتوبر  52فموقف السلطات املغربية املعرب عنه يوم  
يف املائة من املهاجرين من دول جنوب الصحراء يعربون الرتاب اجلزائري، وعلى جتميع اجلزائر  90ملنتدب يف الشون اخلارجية أكد على ا

 غرب واجلزائر يف الصحراء الغربية.وجبهة البوليزاريو للمهاجرين يف املنطقة الفاصلة بني امل

إلفريقية املعنية، عن تفهمهم ملوقف املغرب من اهلجرة غري القانونية وأبرزوا الدول ا لقد عرب املسؤولون احلكوميون ودبلوماسيو 
الرأي يعا ي منه املغرب. هذه التصرحيات الرمسية  اجملهودات املبذولة للمعاجلة اإلنسانية للمشكل الصعب للهجرة اجلنوب صحراوية

األحداث وشهادات املهاجرين. وتتناول هذه الشهادات سايرت نظريهتا املعربة من طرف صحافة بعض الدول اإلفريقية اليت غطت 
 الرمسية معاملة السلطات املغربية للمهاجرين إابن عمليات التجميع والرتحيل وعمليات التمشيط.
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املتبعة للحد من هذه التدفقات، فإن هذه األخرية تعترب جد قوية على املغرب الذي ككل الدول  ويتضح أنه رغم الوسائل 
خمتلفة حسب تصريح الوزير املنتدب يف الشؤون  ل احلفاظ على أمنه الداخلي. وتتخذ حماربة أنشطة املهاجرين أشكاالسيعمل من أج

 اخلارجية الطيب الفاسي الفهري. لذلك، فإضافة إىل خلق مرصد للهجرة ومديرية اهلجرة ومراقبة الرتاب.

ألجانب ابة األجانب يف املغرب وكذلك تلك املتعلقة سن قانون متعلق بدخول وإقامة املهاجرين ودخول وإقام كما مت 
 املوجودين يف وضعية غري قانونية. فقرار اإلدارة املعلل لالقتياد على احلدود يطبق على كل أجنىب مل يستطع أن ينسب دخوله القانو ي إىل

(. وحدد 61ريا على النظام العام) املادة فوق الرتاب املغريب هتديدا خط ( ويتم طرده، إذا شكل وجوده5، الفقرة65املغرب) املادة 
إىل 8000بغرامة ترتاوح بني  يتعلق ابملرشحني للهجرة املعاقبني( حيث 6لقانونية) البابواهلجرة غري القانون العقوابت اجلنائية ابهلجرة، 

ة املسامهني يف هذه اهلجرة ورجال اإلدار  عوان(، أ10حدى العقوبتني فقط) املادة أشهر أو إ 2درهم واحلبس من شهر إىل  50000
(، وتضمن القانون كذلك 15درهم) املادة  100000إىل  10000والعقوابت ختتلف من سنتني إىل مخس سنوات والغرامات من 

درهم) كل( من نظم أو سهل دخول أو  100000إىل  10000أشهر إىل ثالث سنوات والغرامات من  2عقوابت" احلبس من 
 50الفقرة األوىل(، نصت هذه العقوابت بصفة متتالية من  16ب بطريقة سرية إىل الرتاب املغريب) املادة خروج املغاربة أو األجان

(. وتطبق 6، الفقرة16درهم إذا ارتكبت هذه األعمال بصفة اعتيادية) املادة 5000000إىل  100000عاما و 51سنوات إىل 
، الفقرة 16 من أجل االستعداد أو ارتكاب األعمال املذكورة املادة أعضاء كلجمعية أو أي اتفاق مشكل هذه العقوابت كذلك على"

من القانون اجلنائي السجن من  692ومسرييهم يف املمارسة أوال" معاقبني ابلعقوابت املنصوص عليها يف الفقرة الثانية من الفصل  8
املهجرين بصفة غري قانونية خاصة العجز سنة. عالوة على ذلك، يعاقب على النتائج النامجة عن" نقل األشخاص"  60إىل  50

( 1، الفقرة16سنة) املادة 60إىل  51( على التوايل ابلسجن من 2، الفقرة 16( أو" الوفاة") املادة 1، الفقرة16الدائم) املادة 
 (.2الفقرة  16والسجن املؤبد) املادة 

I5.1.5.احداث سبتة ومليلية . 
مدينيت سبتة  على حدود 6001عت خالل سنة قونة، تكتسى األحداث اليت و مبرور عشر سنوات على انطالق مسار برشل 

إىل الواجهة اإلعالمية  فارقة غري شرعيني عند السياج احلدودي ملليلية أعادتجديدة؛ ذلك أن وفاة ستة مهاجرين أ اومليلية، أبعاد
 والسياسية إشكالية اهلجرة بكل أبعادها االقتصادية واالجتماعية واحلقوقية.

( يف ظل سياقات إقليمية ودولية معينة، وهي السياقات اليت يبدو 5991 منتصف العقد الفائت) ة يفلقد انطلق مسار برشلون 
أن بعضها قد طالته حتوالت ومتغريات تفرض، إىل حد كبري، على الفاعلني املعنيني إعادة صياغة وبناء تصوراهتم إزاء جممل امللفات 

لدول األوروبية مستندة يف ر. والشك أن ذلك ينطبق، بشكل كبري، على سياسات اهلجرة اليت تنهجها ااملندرجة يف إطار هذا املسا
 سبتمرب. 55ث حبجم تداعيات واملالبسات اليت خلفها حد من حيويتها من ال رؤية أمنية حبتة تسقي الكثريذلك إىل
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واإلفالس االقتصادي واالجتماعي والسياسي لدول بنهاية احلرب الباردة  ومع بداية التسعينات، ويف ظل ظرف دويل متيز 
ثا إىل الغرب حبثا الراغبني يف اهلجرة إىل الغرب حب اجلنوب، واتساع الفوارق االجتماعية داخل هذه األخرية، تصاعدت موجة األشخاص

 -مغاريب) االحتاد األورويبعن آفاق اجتماعية جديدة. وقد دفعت هذه الوضعية الفاعلني املعنيني هبذه القضية يف الفضاء األورو 
 املغرب( إىل صياغة وبلورة تصورات تالئم، بشكل أو آبخر، خلفياهتم االسرتاتيجية. -إسبانيا

بعيد ، ابملوقف  وابلنسبة لالحتاد األورويب، فقد عمل من خالل مؤسساته وهياكله على بلورة مقاربة أمنية حمكومة، إىل حد 
 إشكالية اهلجرة يف إطارها التارخيي واالجتماعي.اربة اليت ظلت تفتقد للنفس الشمويل الذي يستوعب املتنامي إلسبانيا فيه . وهي املق

أما ابلنسبة إلسبانيا، الدولة املعنية أكثر بتداعيات هذه اإلشكالية، حبكم موقعها اجلغرايف احملادي للمغرب، فقد عملت طيلة  
عدد الكبري من املهاجرين إليها بطريقة سرية انطالقا من اجلار اإلفريقي. بل أكثر من اع سياسة مشددة اجتاه البتعلى ا األعوام املاضية

ان كذلك، فإن احلكومة اليمينية السابقة) حكومة أثنار( كثريا ما اهتمت املغرب بعدم بذل جهود أكثر يف مكافحة اهلجرة السرية، مما  
 عالقات اجلوار بني البلدين. يؤثر على

اإلسبانية السابقة قد جعلت موضوع اهلجرة يف صلب مباحثاهتا مع املغرب، فإن وصول احلزب االشرتاكي  وإذا كانت احلكومة 
ابحلد من اهلجرة  العمايل إىل السلطة يف السنة املاضية قد فتح آفاقا جديدة يف العالقات املغربية اإلسبانية، خاصة يف الشق املتعلق

 البلدين معا. بيد أن إشكالية اهلجرة ابلنسبة إلسبانيا أتخذ أبعادا جيوسرتاتيجية حساسة السرية والعمل على تقنينها مبا خيدم مصاحل
اإلسبا ي،  للغاية الرتباطها بوضعية مدينييت سبتة ومليلية يف األمد املتوسط والبعيد، ابعتبارمها سياسيا وقانونيا تقعان ضمن" الرتاب"

 وابلتايل ضمن االحتاد األورويب.

تل يغة" مناسبة جتعله حيصاملغرب، الذي، من وجهة نظر اسبانيا، ما فتئ منذ أكثر من عقدين يبحث عن"  أما فيما خيص 
 موقعا تفضيليا يف االسرتاتيجية األوروبية داخل هذه املنطقة احلساسة من العامل، فقد دافع عن رؤية تنموية إلشكالية اهلجرة أتخذ بعني

التشجيع  ذلك، فقد اعرتف املغرب مرارا أن اجلهود اليت يبذهلا ملكافحة اهلجرة السرية ال تلقىاالعتبار مصاحل كل األطراف، وعلى ضوء 
عن مساعدات خارجية. وحسب مصدر مغريب فإن  والدعم الكافيني من االحتاد األورويب، خاصة يف ظل اقتصاد هش يبحث ابستمرار

خالل السنة اجلارية، مما يفرض بشكل أو  %20ه األخرية إىل جهود املغرب يف مكافحة اهلجرة السرية مكنت من تراجع نسبة هذ
 آبخر على االحتاد األورويب إعادة النظر يف آليات وحجم املساعدة اليت يقدمها للمغرب يف هذا اجملال.

املغربية ومن انحية أخرى، فإن تنديد العديد من املنظمات غري احلكومية الفاعلة دوليا) أطباء بال حدود( ووطنيا) اجلمعية  
حلقوق اإلنسان( ابملمارسات املنافية حلقوق اإلنسان اليت تعرض هلا املهاجرون السريون عند حدود مدينيت سبتة ومليلية، سلط مزيدا من 

مهاجر سري من دول جنوب 100الضوء على اجلانب احلقوقي هلذه القضية، ذلك أن منظمة" أطباء بال حدود" أكدت أن ما يقارب 
كلم عن مدينة وجدة، وهو ما اعتربته املنظمة منافيا 200 ب خارج حدوده مبسافة تصل إىلاملغر  ترحليهم من قبل الصحراء قد مت

ليها دوليا. كما وجهت نفس املنظمة انتقادات الذعة للجارة إسبانيا اليت قامت بتسليم عدد عألبسط قواعد حقوق اإلنسان املتعارف 
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غربية دومنا ضماانت واضحة حلقوقهم األساسية، وهو الشيء الذي شكل، حسب نفس املنظمة من املهاجرين السريني إىل السلطات امل
 دائما، انتهاكا ال لبس فيه التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية والالإنسانية أو املهنية.

ة العفو الدولية، برتحيل جمموعة من املهاجرين إىل املغرب،  جانب منظمات أخرى وازنة كمنظمإن تنديد املنظمة املذكورة، إىل 
حقوق اإلنسان مبضامينها املعيارية املتعارف عليها، يسلط الضوء، بشكل ال خيلو من داللة، على  دولة ال حترتم ابعتبار هذا األخري

 منذ بداية العقد الفائت. مسألة يف غاية األمهية وهي املتعلقة مبدى وطبيعة املنجز احلقوقي الذي راكمه املغرب

وإذا كانت احلكومة املغربية قد ردت على هذه االنتقادات على اعتبار أهنا" دولة حترتم الكرامة اإلنسانية والقواعد الدولية يف  
 ئا فشيئا إىلهذه األخرية تتجه شي خمتلف املالبسات والتداعيات الرتاجيدية هلذه القضية تربز بوضوح أن جمال اهلجرة السرية"، إال أن

 التموقع يف صلب االنشغاالت امللحة اليت تتري اهتمام مكوانت كثرية للمجتمع الدويل.

، خاصة أن األمر ال يتعلق ة املهاجرين األفارقة ضرورة عمل الفاعلني املعنيني على صياغة تصور أكثر حقوقيةولقد أبرزت مأسا 
وعلى ضوء من احلقوق األساسية أال وهو" احلق يف احلياة"،  ماعية الثقافية(، بل حيقفقط حبقوق اجليل الثا ي) احلقوق االقتصادية واالجت

ذلك، ميكن فهم موقف املفوضية األوروبية اليت اعتربت أن أحداث مدينيت سبتة ومليلية أكدت مرة أخرى على ضرورة بلورة سياسية 
، ما فتئت تعمل على تسييس لذايت" اجتاه رؤية أوروبية، أو لنقل إسبانيةأوروبية للهجرة أكثر مشولية، مبا ميكنه اعتباره نوعا من" النقد ا
 قضية اهلجرة بوضعها بعيدا عن االعتبارات اإلنسانية واحلقوقية.

ويف السياق ذاته، فإن اهتام احلكومة املغربية من طرف اجلزائر والبوليساريو ابستغالل مأساة املهاجرين اإلفارقة لتحقيق أهداف  
طريقة أكثر وضوحا، وذلك يف أفق اخنراط هؤالء بضليلية، رمبا جيعل مواقف كل الفاعلني، املعنيني هبذه القضية، تتمفصل دعائية وت

مرحلة تكون من بني أولوتاهتا بناء أجندة متكاملة ومتسقة لكيفية التعاطي مع الفاعلني يف تدشني مرحلة جديدة للتفاعل اإلقليمي؛ 
 ظاهرة اهلجرة بكل أبعادها.

إن االعرتاف والوعي بتباين املصاحل واألهداف والرؤي يشكالن، الشك، مرحلة متقدمة على درب اخنراط الفاعلني املعنيني يف  
الفضاء األورومتوسطي. فإذا كان االحتاد األورويب مدعو  كل القضاتا واملشاكل املطروحة على  البحث عن آليات مناسبة ملعاجلة وتدبري

إىل دعم ومساندة خمتلف أوراش التنمية املفتوحة، أو املزمع فتحها، يف الدول املصدرة للمهاجرين، والعمل أكثر من أي وقت مضى، 
ة لتحديث مدعوة إىل االخنراط أكثر يف صريور ر األوروبية، فإن دول اجلنوب، مبا فيها املغرب، تاإدماج املهاجرين املقيمني يف الدعلى 

 وذلك يف أفق خلق الشروط املالئمة لبناء شراكة فعالة وحيوية مع الشمال.ية والسياسية، هياكلها ومؤسساهتا االقتصاد ودمقرطة

I6.1.5.يف املشروع اجلديد للمتوسط . 
إن املشروع املطروح على جدول أعمال املنطقة من طرف الرئيس الفرنسي اجلديد، مشروع االحتاد املتوسطي، حيمل يف طياته  

أو التمفصل على االحتاد  للولوج أو امليكانيزمات الكالسيكيةمسار برشلونة، وسياسة اجلوار أو القنوات  مراجعة للمشاريع السابقة، مثل
ابلنسبة  ابلنسبة حملاولة تركيا ، بل األمر قد يبدو أكثر من مراجعة ، ومن املالحظ أن من بدأ يقرأ فيه تراجعا األورويب كما هو الشأن
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ء فيه جتاوزا أو تقدما. ولقد كثرت التعاليق اليت تؤسس للمشروع، واليت تنطلق من تشخيص يستقر للخطوات السابقة بل أكثر عددا ممن 
الوضع على أساس أنه يشكل اهنيار لتجربة صريورة برشلونة احلالية، إذ أن هناك قراءتني أساسيتني ممكنتني: فإما أن يسعى املشروع 

 بني الضفتني بنفس ووسائل وأفق جديدة، وإما أن يفصل ويبعد بشكل أكرب طرواباجلديد إىل جتاوز هفوات التجربة احلالية، وتقوية ال
 دينية حضارية ذات أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية عن احمليط العريب اإلسالمي.الدائرة األوروبية كدائرة ثقافية، 

بناء  ليس من الضروري العودة إىل املصادر وإعادة هذهالتقييم من هنا، ضرورة العودة هلذه الصريورة مبا هلا وماعليها. ويف عملية  
التاريخ وزتارات جديدة للنيات واألهداف لألعمال التحضريية وجمرتات املفاوضات، والنصوص والنتائج العملية والقراءات والتأويالت 

 تشكل اليوم أدبيات مثرية يف العالقات األورومتوسطية.

 انب:إال أنه من الضروري التذكري بثالثة جو  

استوحت فلسفتها على األقل على املستوى املؤسسايت القانو ي من  من املعروف أن صريورة برشلونة يف مكوانهتا الثالث-5 
لكن يف هناية األمر يبقى مسار برشلونة، مرتبطا أكثر و اب. ملؤمتر حول األمن والتعان أبور اب 5901صريورة هلنسكي، اليت أطلقت سنة 

الغربية املؤسسة أو امللتحقة، يف وقت سابق على أوراب  ربية كإرث هلا بين على أساس سياسة توسع اجملموعاتبتجربة االندماج األو 
 وهكذا اجند أنه اكثر مما هو مرتبط ابلنظام األمين الثنائي ملؤمتر هلنسكي.. 5929الشرقية بعد أحداث 

يمية أورومتوسطية تشكل أهدافا مركزية لإقهو خلق جمموعة  6050أفق أحداث منطقة التبادل احلر قبل سنة  إن -6 
للشراكة، ويف هذا اإلطار، من املمكن إقامة مقارنة مع اتفاقيات التبادل احلر مع أمريكا الشمالية، مع العلم أن هذه األخرية على 

فرتض أن تنتج مشروعا ورة، من املما صريورة برشلونة، وهي حقا حددت كصري ظهر أكثر مشوال، وطموحا وتقدما. أاملستوى السياسي ت
 كثر تقدما، ولكن ال شيء ينبئ إبمكانية حدوث ذلك اآلن.أ

يف الوضع احلايل للصريورة، اجند نوعني من املكتسبات، من جهة مكتسبات مؤسساتية مت إاجنازها عرب عشر سنني من  -8
لفضاء، جلان أوروميد، كان التنسيق، وجود االجتماعات على عدة مستوتات) منظومة مؤسساتية بريوقراطية، وثرية معينة حلياة هذا ا

... ومن جهة أخرى. هناك إخل أجندة متعدد وثنائي األطراف، مؤمترات وزارة اخلارجية، اجتماعات املوظفني السامني، مؤسسة أانليند
 املكتسبات اليت تتجلى يف ما يسمى" ابملمارسات اجليدة"،)...(.
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